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† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: 
Aitak eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
 
 

 

 
 
Ohar orokorra: Eguraldiak la-
guntzen badau… eliza aurretxoan 
alkartu daitekez eliztarrak erra-
mu-bedeinkapeneko ebanjelioa en-
tzuteko eta elizan sartzea egite-
ko abesti artean… 
 
 
(Elizpean)  Erdikoak 
 
V/. Hosanna Dabiden semeari! 
R/. Bedeinkatua Jaunaren 
izenean datorrena:  
Hosanna! zeru-goienetan! 
 
 

Oharra (Ohargileak) 
Senideok: Garizumeak Jaunaren Misterioaren atarian jarri 
gaitu: Jesukristoren Nekaldi, Heriotza, Biztuera, Zeruratze 
misterioa. Hori beteteko sartu zan Jesus Jerusalemeko bere 
uri santuan.  
 Orain egingo doguna sarrera ha gogoratzea ta barritzea da; 
eta Jesusi kurutzeraino jarraitzeko gogoa barriztatuko dogu. 
 
Erdikoak 
 Egin daigun otoitz 
 
Indartu, Jauna, Zugan uste on dabenen fedea eta entzun bi-
hotz onez gure otoitzak: gaur Kristo Erregeri erramuekaz la-
guntzen deutsogunok Beronengan iraun daigula, egintza onen 
frutuak emon daiguzan. Errege bizi da-ta gizaldi eta gizaldie-
tan.  
—Amen. 
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† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan indar hartu 
daian, esan daigun gogotsu, Jesusek berak irakatsitako otoi-
tza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu munduko peka-

tua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu munduko peka-

tua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu munduko peka-

tua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona munduko peka-

tua kentzen dauana: zoriontsuak Jaunaren mahaira dei-
tuak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, baina esaizu 

hitz bat eta osatuko naz. 
 
Oharra: Jaunartzea isilean egin daiteke, eta ondoren Erruki 
Urteko ereserkia abestu. 
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—Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena: 
* Hosanna (3) zeru-goienetan. 
 
Kristo gure Errege, adora dagigun,  
zeru-lurren jabe autortu dagigun. 

Fede bizi baten danok ernai; 
zeureak gara gu: o Jesus bai; 
zeureak gara gu: o Jesus, bai; 
ez beste Jaberik ez dogu nahi. 

(Danak elizan dagozala. Erdikoak) 
 
Salmoa otoizgiroan egin, astiro eta, ahal dala, abestuz. Otoitz egiten la-
gunduko deusku eta Jainkoaren Morroiagaz bat egiten… 

 
Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 
 

 
 
R/. Ene Jainkoa, non zagoz zu: zelan eskutik itzi nozu? 
 
Ikusten nabenak holan dabilkidaz barreka, 
ezpain keinuka eta buru eraginka 
«Jaunagan dau uste on, salbau begi; 
maite badau, onik atara begi».  R/. 
 
Txakur taldeak nauka inguraturik, 
gaizto taldeak erdian harturik. 
Esku oinak zulatu deustez, 
hazur guztiak bat banatu daikedaz.  R/. 
 
Nire jantziak eurentzat banatzen dabez, 
nire soinekoa zotz egin dabe. 
Zu, ostera, Jauna, ez egon urrun, 
Zu, neure indar, zatorkidaz arin lagun.  R/. 
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K.- Gero, esan eban: 
 
S.- «Jesus, oroitu zaitez nitaz, zeure erreinura hel-
tzean». 
 
K.- Jesusek erantzun eutsan: 
 
†.- «Benetan dinotsut: gaur izango zara Neugaz paradi-
suan». 
 
K.- Eguerdi aldea zan, eta ilundu egin zan lurbira osoa 
hirurak arte. Eguzkia ezkutatu egin zan eta santutegiko 
oihala erdiz erdi urratu zan. Jesusek deadar handiz esan 
eban: 
 
†.- «Aita, zeure eskuetan izten dot nire espiritua!» 
 
K.- Eta hau esanik, azken arnasea emon eban. 
 

BELAUNIKATU UNETXO BATEN 
 
Erromatar ehuntariak, jazotakoa ikusirik, Jainkoa go-
raldu eban, esanez: 
 
S.- «Benetan zintzoa zan gizon hau!» 
 
K.- Ikuskizunera joandako jente guztia, jazotakoa ikusi-
rik, bular joka bihurtu zan urira. Han egozan Jesusen 
ezagun guztiak, baita Galileatik jarraitu eutsoen ema-
kumeak ere, urrundik dana ikusten. 
 
Iruzkintxoa 
Erramu domeka honetako elizkizunaz Aste Santuko atea za-
baldu dogu eta Jesukristoren nekaldi-heriotza-biztuera miste-
rioetan sartu gara. 
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K.- Hori entzutean, gizon ha galilearra zan itaundu eban 
Pilatok. Eta, Herodesen menpekoa zala jakin ebanean, 
Haregana bialdu eban, Jerusalemen zan-eta egun haree-
tan. 
Biziro poztu zan Herodes Jesus ikustean, aspaldian eban-
eta Ha ikusteko gogoa, Haretaz entzuna ebanagaitik; 
mirariren bat egiten ikusiko ebala ere itxaroten eban. 
Herodesek galdera asko egin eutsan, baina Jesusek ez 
eutsan berbarik ere erantzun. Bitartean, abadeburu eta 
lege-maisuek salatu eta salatu ziharduen. Herodesek, 
bere gudariekin batean, Jesus mespretxuz eta isekaz 
erabili ondoren, soineko disdiratsu bat jantzi eta Pilato-
gana bialdu eban barriro. Egun haretan adiskidetu egin 
ziran Pilato eta Herodes, lehen arerio ziran-eta. 
Abadeburuak, agintariak eta herria barriro baturik, esan 
eutsen Pilatok: 
 
S.- «Gizon hau herriaren nahasle lez ekarri deustazue; 
baina itaunak egin deutsodaz zuen aurrean eta ez deu-
tsat aurkitu zuek egozten deutsozuen errurik bat ere; 
ezta Herodesek ere, gugana bialdu dau-eta ostera. Ho-
nek ez dau heriotzea merezi dauanik ezer egin. Beraz, 
zigorraldi bat emon eta askatu egingo dot». 
 
K.- Baina, guztiek aho batez deadarka esan eutsoen: 
 
S.- «Kendu hori eta askatu eiguzu Barrabas». 
 
K.- Barrabas hau urian izandako matxinada eta giza hil-
keta bategaitik sartu eben espetxean. Jesus askatu gu-
ran, Pilatok barriro berba egin eutsen. Baina hareek 
deadarka jarraitu eben: 
 
S.- «Kurutzera hori! Josi kurutzean!» 
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EBANJELIOA (Erdikoak)  /«C» 
† Jesukristoren ebanjelioa san Lukasen liburutik (19, 28-40) 
 
 Aldi haretan, Jesus Jerusalengo bidean gora abiatu 
zan, danen aurretik. Betfage eta Betaniara hurreratu 
zanean, Olio-mendi deritzon ondoan, bere ikasleetako bi 
bialdu ebazan, esanez: «Zoaze aurreko auzo horretara: 
eta hor sartzean, astakume bat aurkituko dozue lotuta, 
oraindino gainean inor jarri ez jakona. Askatu eta ekarri 
eidazue. Eta inork itanduko baleutsue, zergaitik aska-
tzen dozuen, zuek erantzun: “Jaunak behar dau”». 
 Joan ziran bialdutakoak, eta harek esan eban lez 
aurkitu eben. Eta astoa askatzen ziharduela, jabeak 
esan eutsen: «Zergaitik askatzen dozue astoa?» Eta ha-
reek erantzun: «Jaunak behar dau». 
 Eroan eutsoen Jesusi, eta euren soinekoak asto-
gainean ipinita, gainera igoten lagundu eutsoen. Eta au-
rrera joiala, jendeak bere soinekoak zabaltzen eutsozan 
bidean. Olio-mendiaren beheko aldera hurreratu zira-
nean, ikasle talde osoa pozez beterik, oihuka hasi zan 
Jainkoa goratzen, ikusi ebezan mirari guztiekaitik, esa-
nez: «Bedeinkatua Jaunaren izenean errege datorrena! 
Bakea zeruan eta aintza zeru-goienetan!» 
 Jende-arteko farisear batzuek esan eutsoen: «Maisu, 
isilduazo eizuz zure ikasleak». Jesusek erantzun: «Hara, 
neuk dinotsuet: honeik isiltzen badira, harriek egingo 
dabe deadar». 

Jaunak esana 
Erramuen bedeinkapena (uraz zipristindu) 
 
Ibilteuna hasteko (Ohargileak) 
Aldi hareetakoek lez, geuk ere Jesusi abesti artean laguntzen 
deutsogu Jerusalemen (elizan) sartzean. 
 
Abestiak: 
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ANTIFONA:  ERRUKITSU JAINKO AITA LEZ, 
 ERRUKITSU JAINKO AITA LEZ 

 
Eskatu bakea bakearen Jainkoari: 
  Haren errukia betikoa da-ta. 
Erreinuaren Barri Onaren zain dago lur osoa: 
poza eta parkamena apalen bihotzean: 
zeru-lur barriak izango dira: 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
Oharrak 
…/.. 
 
Jaunartze osteko  
OTOITZA 
 
Oihu dagizut zuri, Jauna, erantzunik hartu barik; 
ez dot zure hitzik entzuten, zure aztarnarik ikusten… 
Non zara, Jauna? Non ezkutatu zaiataz? 
Zure seme alaba asko ezaren, gabeziaren menpe, 
esplotazinoaren eta lapurretan menpe dagozanean, 
eta heriotzara bidean doazen unean… Non zara, Jauna? 
Ez zaitut aurkitu behar? 
 
Eta zure isiltasunak zera dinost: 
ni maite nozun lez maite dozuzala besteak ere, 
eta neu nazala besteengana heldu behar dodana; 
behartsuen artetik egiten deustazula dei 
saminetan dagozenetaz errukitzeko. 
Baina nik neuretzat behar zaitut; 
besteentzat izaten bildurtu egiten naz… 
Bihurtu naizu, Jauna, zeugana. 
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Nire senideei zure izena deutset iragarriko, 
batzarraren erdian zaitut goretsiko. 
«Goratu egizue Jauna, bildur deutsazuenok, † 
Jakoben seme guztiok, ospatu egizue, 
izan Haren bildur, Israelen seme guztiok».  R/. 
 
†.- Jesu Kristo gure Jaunaren Nekaldia San Lukasen liburu-
tik 
Oharra. Esan eliztarrei: Nekaldiko ebanjelio hau jesarrita 
entzungo dogu, arretaz, Jesusegaz bat egiteko asmotan. Ho-
rrela, otoizgiroan, geure bizitzaz hausnartuko dogu. 
 
K.- Jagi ziran danak eta Pilatogana eroan eben Jesus. 
Han Jesus salatzen hasi ziran: 
 
S.- «Gure herria nahastutzen aurkitu dogu hau; enpera-
doreari zergak ordaintzea galarazoten dau eta Bera Me-
sias, erregea, dala esaten». 
 
K.- Pilatok itaundu eutsan: 
 
S.- «Zeu al zara juduen erregea?» 
 
K.- Jesusek erantzun eutsan: 
 
†.- «Zeuk dinozu». 
 
K.- Pilatok abadeburu eta jente-taldeari esan eutsen: 
 
S.- «Nik ez deutsat errurik aurkitzen gizon honi». 
 
K.- Baina hareek, behin eta barriro: 
 
S.- «Judea guztian zehar herria asaldatzen dihardu bere 
irakatsiekin, Galileatik hasi eta honaino». 

—   9   — 

Zintzotasun osoaz erantzun deutso bizitza guztian zehar Jesu-
sek Jainkoari. Eta ze erantzun hartzen dau harengandik? Isil-
tasuna. Jainkoa ez da sutuko bere Semearen arerioen aurka, 
bere Semearen lepotik barreka diharduenen aurka. Jainkoak 
bere jainkotasunean jasango dau Semeak bere haragian jasa-
ten dauan guztia, eta erruki izango deutse haren arerioei. 
Hauxe da maitasunaren erantzuna: kaltegilea birrintzea eta 
ezabatzea barik, haren bihozbarritzea eta adiskidetzea itxa-
rotea… 
Zain daukagu Jainkoa bere maitasunean. Gure damuaren zain 
daukagu. Gure eskariaren zain daukagu. Aitaganako Jesusen 
zintzotasuna gogoan izanik, zabaldu deigun gure barrua Jain-
koari, damutasunez, bihozbarritu gaizala eskatuz. 
Eta eskertu deiogun egiten dogun on guztia. Eta eskatu deio-
gun isuri daiala bere errukia gaizkile guztien bihotzera. 
 
  
JAINKO HERRIAREN OTOITZA 
 
 † Senideok: Jesusi Jerusalemen sartzen lagundu deutso-
gunok badakigu zein makalak garan eta huts egin geikena. Jo 
daigun, ba, Jainkoaren eskuzabaltasunera: 
 
    —Bere seme-alaba gaituan Elizearen alde: Gure Elizbarru-
tiaren Ebanjelizatze Egitasmoa danok, bakotxak bere neu-
rrian, geuretu daigun. Eskatu deiogun Jaunari. 
    —Sinismeneko misterioen atarian Jauna goresten dihardu-
gunok, hari eguneroko kurutzeagaz jarraitzeko gauza izan 
gaitezan. Eskatu deiogun Jaunari. 
   —Aste Santuko egunotan, sinismen misterioak geuretzeko, 
otoizgiroan bizi izaten ahalegindu gaitezan, Eskatu deiogun 
Jaunari. 
    —Jesusek geugaitik bizia emon dauan lez, geu ere ahale-
gindu gaitezan sinismena ospatzen ta iragarten geure ondo-
koak eta kristau alkarteak adoretzeko eran, Eskatu deiogun 
Jaunari. 
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K.- Pilatok hirugarren aldiz esan eutsen: 
 
S.- «Zer oker egin dau, ba, Honek? Nik ez dot hau kon-
denatzeko arrazoirik aurkitzen. Beraz, zigorraldi bat 
emon eta askatu egingo dot». 
 
K.- Baina hareek deadar eta deadar jardun eben kuru-
tzeratu egiala eskatuz, eta gero eta handiagoak ziran 
deadarrak. 
Orduan, Pilatok hareen eskabideari men egitea erabagi 
eban, eta hareek eskatzen ebena —matxinada eta hilke-
tagaitik espetxean egoana— askatu eta Jesus euren esku 
itzi eutsen. 
Jesus Kurutzeratzera eroiela, solotik etorren bat, Simon 
Zirenekoa, hartu eben eta kurutzea leporatu eutsoen, 
Jesusen atzetik eroan egian. 
Herriko jente-talde handia joian Jesusen ondoren, baita 
emakume asko ere, bular joka eta Haregaitik aieneka. 
Bihurtu zan Jesus hareekana eta esan eutsen: 
 
†.- «Jerusalemgo emakumeok, ez egin negarrik Nigaitik; 
egizue negar zeuekaitik eta zeuen seme-alabakaitik. 
Hara, badatoz honako hau esango dan egunak: "Zorione-
koak agorrak, umerik sortu ez daben sabelak eta titia 
emon ez daben bularrak!" Orduan, honan hasiko dira 
mendiei esaten: "Jausi zaiteze gure gainera", eta mui-
noei: "Ezkutatu gagizuez". Izan ere, egur hezeari hau 
egiten badeutsoe, zer ez ete iharrari?» 
 
K.- Jesusegaz batera, gaizkile bi ere eroan ebezan hil-
tera. 
 
ZUTUNIK 
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«Buru-hazur» eritzon lekura heldu ziranean, bertan ku-
rutzeratu eben Jesus, baita bi gaizkileak ere, bata Jesu-
sen eskuman eta bestea ezkerrean. Jesusek honan 
inoen: 
 
†.- «Aita, parkatu egiezu, ez dakie-eta zer egiten da-
ben». 
 
K.- Gudariek Jesusen jantziak banandu ebezan, zotz 
eginez. 
Herria begira egoan. Agintariak, barriz, keinuka ebilko-
zan, esanez: 
 
S.- «Besteak salbau jozak; salbau dagiala bere burua, 
Jainkoaren Mesias, Aukeratua, badok». 
 
K.- Gudariek ere iseka egiten eutsoen; ondoraturik, oz-
pina eskeintzen eutsoen, esanez: 
 
S.- «Juduen erregea bahaz, salbau egik heure burua!» 
 
K.- Gainean idazkun hau eban: HAU JUDUEN ERREGEA DA. 
Kurutzetik dingilizka egozan gaizkileetako bat Jesusi 
irainka ebilkon: 
 
S.- «Hi ez haz, ba, Mesias? Salbatu egik heure burua eta 
salbatu gu ere!» 
 
K.- Baina besteak hasarre egin eutsan, esanez: 
 
S.- «Ez deutsok bildurrik Jainkoari, zigorra jasaten ha-
goala ere? Gurea legezkoa dok, geure eginakaitik mere-
zia joagu-eta; baina Honek ez jok ezelako okerrik egin». 
 


